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Sense impacte pressupostari addicional en aquesta fase 

Fets 

1. La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efectiu 
el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o conviccions, 
capacitat, discapacitat, edat, origen racial o étnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l'eradicació del racisme, i 
de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofobia, de 
l'homofóbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat 
de les persones. 

2. Es tracta d'establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties 
basiques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal 
que puguin gaudir deis drets humans i les llibertats fonamentals sense 
discriminació, amb independencia de qualsevol circumstancia personal o social. Es 
pretén, a més, garantir la convivencia i la cohesió social, mitjanc;ant el 
reconeixement de la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la 
personalitat. 

3. La Llei regula l'exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques, públiques o 
privades, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte, fixa els principis que han de 
regir l'actuació deis poders públics en aquest ambit, i estableix un seguit de 
mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en 
els sectors públic i privat, d'acord amb les competéncies que la Generalitat té 
reconegudes. 

4. Aquesta iniciativa legislativa va ser informada pel Consell Técnic el 20 de 
desembre de 2016 i aprovada pel Govern en data 10 de gener de 2017, atés que 
el Parlament va quedar dissolt arran de la convocatoria d'eleccions, aquest 
avantprojecte de llei no es va poder trametre al Parlament i acord amb l'article 36.7 
de la Uei 13/2008, del 5 de novembre, s'estableix que si la tramitació parlamentaria 
d'un projecte de llei caduca per finiment de la legislatura, el Govern, amb els 
informes previs del secretari/a general del departament concernit i deis serveis 
jurídics de la Generalitat, pot aprovar com a projecte de llei el mateix text que ja 
havia presentat i acordar de presentar-lo novament al Parlament, sense necessitat 
de més tramits. 

5. Així dones, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies propasa que es 
sotmeti de nou a l'aprovació del Govern, aquest avantprojecte de llei per a la 
igualtat detracte i la no discriminació per tal que es pugi presentar al Parlament de 
Catalunya. 
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6. D'acord amb !'informe economic de la Subdirectora general de Planificació i Gestió 
Pressupostaria del Departament de Treball, Afers Socials i Famflies, de data 29 de 

. julio! de 2015, de l'aprovació d'aquest avantprojecte no es deriva directament cap 
increment de la despasa pressupostaria. Tanmateix, l'elaboració del Pla Nacional 
previst a l'article 23 pot suposar una despasa per a molts departaments de la 
Generalitat, pero no sera fins el moment de la seva elaboració quan es pugui 
quantificar económicament la seva despasa i d'altra banda, l'article 28 crea un 
organ especifrc com a autoritat independent que s'haura de regular mitjanc;:ant 
Decret, per tant la quantificació deis costos que suposa la seva creació no es 
podra fer fins el moment de la tramitació d'aquest decret regulador. 

Conclusions 

Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, informa · 
favorablement sobre I'Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació, amb independencia de !'informe que s'hagi d'emetre en el moment 
de l'elaboracló del Pla i en la tramitació del Decret regulador de l'órgan especffic. 

La directora general de Pressupostos 
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